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1 Cel 

Celem jest zapewnienie przestrzegania obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska, 

przepisów prawa oraz postępowania zgodnego z Polityką Zarządzania PGK Spółka z o.o. Koszalin.  

 

 

2 Zakres 

Dostawcy i wykonawcy usług w zakresie gospodarki konserwacyjno - remontowej w PGK Sp. z o.o. 

 

 

3 Wymagania ogólne  

 

Dostawca/wykonawca usług zobowiązany jest do : 

1. Zapoznania się z polityką Zarządzania PGK Sp. z o.o. i jej realizacji, 

2. Działań zgodnych z prawem,  

3. Stawiania takich samych wymagań wobec swoich podwykonawców, 

4. Identyfikowania zagrożeń i nie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska, 

5. Zbierania informacji o wpływie swojego działania na środowisko, 

6. Poddania się kontroli w formie auditu osobie wyznaczonej przez zleceniodawcę, 

7. Przyjmowania do realizacji zaleceń w zakresie ochrony środowiska, 

8. Zapoznania swoich pracowników w zakresie wymogów ochrony środowiska obowią-

zujących na terenie PGK Sp. z o.o. Koszalin uzgodnionych ze zleceniodawcą. 

 

 

4 Wymagania szczegółowe 

4.1 Pracownicy firm działających na terenie PGK Sp. z o.o. Koszalin oraz wykonawcy robót 

zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obo-

wiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do: 

    ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodli-

wymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składni-

ki trujące, 

 składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów 

w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę 

środowiska, 

 oszczędnego korzystania z wody, 

 nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej, 

 odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu z 

Kierownikiem Działu Technicznego, 

 nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wyle-

wania ich na powierzchnię, 

 utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z 

oczyszczaniem dróg zakładu, 

 

      4.2 Własność wykonawcy stanowią: 

4.2.1 odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, insta-

lacji sanitarnych, elektrycznych i chemicznych powstałych z materiałów dostarczanych przez 

wykonawcę, oraz opakowań po tych materiałach, 

4.2.2 odpady komunalne wytworzone przez wykonawcę, 

4.2.3 Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego magazynowania tych odpadów oraz 

wywozu i unieszkodliwiania na własny koszt. 

4.3 Nie wolno wwozić na teren zakładu materiałów zakwalifikowanych jako odpady, poza materia-

łami przewidzianymi w zleceniu / projekcie. 
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4.4 Należy unikać zanieczyszczania istniejących dróg i w razie potrzeby niezwłocznie je znów 

oczyszczać. 

4.5 Wykonawca zobowiązany jest  używać wyłącznie maszyn, urządzeń oraz pojazdów sprawnych 

technicznie.  

4.6 Mycie pojazdów wszelkiego rodzaju na terenie zakładu jest zabronione.  

4.7 Nie wolno odprowadzać do zakładowej kanalizacji ściekowej i deszczowej jakichkolwiek sub-

stancji bez odrębnego uzgodnienia z właściwymi służbami. 

4.8 Nie wolno wprowadzać środków chemicznych, biologicznych oraz odprowadzać ścieków bez-

pośrednio do gleby. 

4.9 Na terenie zakładu Wykonawcy nie wolno przechowywać zapasów paliwa i tankować pojaz-

dów.  

4.10 Stosowanie na terenie budowy urządzeń opalanych węglem lub koksem jest zabronione. 

4.11 Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego 

zajmowanych obszarów pod urządzenia oraz pomieszczeń . 

 

 

5 Postanowienia końcowe 

5.1. Nadzorujący oraz Specjalista ds. Ochrony Środowiska będą dokonywać okresowych kontroli 

przestrzegania stosowanych przepisów przez firmy obce pracujące na terenie PGK Sp. z o.o. 

5.2. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności firma spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środo-

wiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska, 

pożar lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia oraz zdarzenie wypadkowe, pracowni-

cy tej firmy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu: 

 Kierownik Działu Technicznego – tel. 348-44-32 

 Specjalista ds. Ochrony Środowiska tel. -  348-44 75 

 Specjalista ds. BHP tel.- 348-44-63 

 

 

6 Załączniki 

Załącznik Nr 1  - Potwierdzenie zapoznania się z „Wytycznymi dla dostawców i wykonawców 

usług”. 

 

 


